
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที ่184/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM: Knowledge Management) 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
................................................................ 

 ตำมที่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  มีค ำสั่ง ที่ 1321/2561 ลงวันที่ 4 ตุลำคม 
 พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM: Knowledge Management)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย เพ่ือด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร ตำมกระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM : Knowledge Management) 
 ในกำรนี้ เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยนคณะกรรมกำร จึงขอยกเลิกค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลศรีวิชัย ที่ 1321/2561 ลงวันที่ 4 ตุลำคม พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM : Knowledge Management) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM : Knowledge Management)   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลศรีวิชัย เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และ
มีประสิทธิภำพบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกำรด ำเนินกำรกำรจัดกำรควำมรู้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้และ 
 

 1 คณะกรรมการอ านวยการ  
1.1 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ประธำนกรรมกำร 
1.2 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุทธนำ  พงษ์พิริยะเดชะ)                       รองประธำนกรรมกำร 

1.3 รองอธิกำรบดี ประจ ำวิทยำเขตตรัง กรรมกำร 
1.4 รองอธิกำรบดี ประจ ำวิทยำเขตนครศรธีรรมรำช  กรรมกำร  
1.5 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมยศ  ศรีเพ่ิม) กรรมกำร 
1.6 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (นำยสันติ  สถิตวรรธนะ) กรรมกำร 
1.7 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี กรรมกำร 
1.8 ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร กรรมกำร 
1.9 ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ กรรมกำร 
1.10 ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว กรรมกำร 
1.11 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
๑.12 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด)    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.13 นำยชำติชำย  ช่ำงแก้ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/มีหน้ำที.่.. 



 

 
 

 มีหน้าที ่ 
 อ ำนวยกำรให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย ให้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย เป็นไปตำมปณิธำน วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย ตลอดจน
ผลักดันกำรด ำเนินกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรเป็น “องค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้” 

 2 คณะกรรมการด าเนินการการจัดการความรู้ 
2.1 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุทธนำ  พงษ์พิริยะเดชะ) ประธำนกรรมกำร 
2.2 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) รองประธำนกรรมกำร 
2.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธยำ     ภริมย์ กรรมกำร 
2.4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นพดล  โพชก ำเหนิด กรรมกำร 
2.5  นำงอัจฉรำ   รัตนมำ กรรมกำร 
2.6 นำยปรีดำ   เกิดสุข กรรมกำร 
2.7 นำงสุธิกำญจน์   แก้วคงบุญ กรรมกำร 
2.8 นำยชนำธิป    ลีนิน กรรมกำร 
2.9 นำงณัฐสุดำ นิลโกสีย์ กรรมกำร 
2.10 นำงสำววีรวรรณ   อ ำภำ กรรมกำร 
2.11 นำยภำนุวัฒน์   หนนูคง กรรมกำร 
2.12 นำงสำวมัชชรินทร์ สังข์ไพฑูรย์   กรรมกำร 
2.13 นำงสำวจุฑำทิพย์   แซ่ลิ่ม กรรมกำร 
2.14 นำงสำววิจิตรำ   ช่วยแก้ว กรรมกำร 
2.15 นำยชำติชำย   ช่ำงแก้ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 มีหน้าที ่
 1 ด ำเนินกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมระบบและกระบวนกำรของกำรจัดกำร
ควำมรู้ เพ่ือให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย เป็นไปตำมปณิธำน วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหำวิทยำลัย ตลอดจนผลักดันกำรด ำเนินกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย เพ่ือพัฒนำ
มหำวิทยำลัยไปสู่กำรเป็น “องค์กรแห่งกำรเรียนรู้” 
 2 พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้  ก ำหนดเป้ำหมำยและประเด็นของกำรจัดกำรควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย มีกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบและเกิด
องค์ควำมรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
 3 จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย ระยะยำว 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ทั้งแผนกำรจัดกำรควำมรู้ระยะยำว ระยะปำน
กลำงและแผนกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำปีกำรศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของ
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มหำวิทยำลัย และเป็นแนวทำงให้ทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ด ำเนินกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน
ให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 
 4 ก ำกับ ติดตำม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ทั้งหน่วยงำนคณะ 
วิทยำลัย และ หน่วยงำนสำยสนับสนุน มีกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตำม
ระบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

 5 ส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือวิเครำะห์ สังเครำะห์ ถ่ำยทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ควำมรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้  ของทุกหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย 
 6 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย ต่อที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัยทรำบ และน ำข้อเสนอแนะ แนวทำง
พัฒนำ จำกที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัยและสภำมหำวิทยำลัย มำพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ 
 7 พัฒนำเว็บไซต์ แหล่งข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบคลังควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 
เพ่ือช่วยในกำรจัดเก็บ สงวนรักษำและบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ ให้เป็นปัจจุบัน เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อกำร
สืบค้นหำ และเป็นที่น่ำสนใจ ได้รับกำรยอมรับ และเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับอำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำ
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

8 ด ำเนินงำนและประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคล มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ และสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตลอดจนเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้อ่ืน
ตำมท่ีมหำวิทยำลัยเห็นสมควร เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้แก่อำจำรย์ 
บุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัย  
 

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยฉบับนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ 
 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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